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ADEPOM ADEPOM 
DIVULGA LISTA DIVULGA LISTA 

DE AÇÕES DE AÇÕES 
GANHAS EM GANHAS EM 

AGOSTO E AGOSTO E 
SETEMBROSETEMBRO

O Departamento Jurídico da ADEPOM está 
divulgando a relação das ações ganhas e 
pagas nos meses de agosto e setembro de 

2021. A lista é composta por 46 processos ganhos.

 Se você é associado da ADEPOM, confira a lista, 
clicando neste link, para saber se o seu nome consta 
entre os beneficiados.

O compromisso número um da ADEPOM é com 
seus associados, trabalhando incessantemente pelo 
seu bem-estar e na defesa de seus interesses. Para 
isso, mantemos o padrão de excelência na quali-
dade dos serviços que prestamos sob qualquer cir-
cunstância, com nossa equipe sempre agindo com 
eficiência e alto nível de integridade.

A mesma postura se aplica nas relações manti-
das com nossos parceiros, os quais assumem com a 
ADEPOM o compromisso de ofertar aos associados 
atendimento com satisfação garantida, em todas as 
suas áreas de atuação.

Na área jurídica, além do Departamento próprio 
que mantemos com nossos advogados e especialis-
tas, sempre prontos para defenderem os interesses 
dos profissionais que atuam como Policiais Militares 
do Estado de São Paulo da ativa, veteranos, pen-

sionistas e demais associados, também firmarmos 
parcerias com escritórios de advocacia em todo o 
estado de São Paulo.

O objetivo dessas parcerias é facilitar o acesso 
dos nossos associados a serviços da área jurídica 
com agilidade e maior proximidade, mantendo o 
padrão de qualidade do atendimento oferecido por 
meio do Departamento Jurídico interno da ADEPOM.

Confira a lista dos nossos parceiros advoga-
dos clicando neste link. Porque nos parceiros da 
ADEPOM, você pode confiar.

Se você ainda não é associado da ADEPOM, 
lembre-se que estamos aqui trabalhando com de-
terminação e proatividade em defesa dos interesses 
dos Policiais Militares do Estado de São Paulo.

Além da atuação contínua da nossa área jurídica, te-
mos inúmeros outros benefícios para nossos associa- 
dos em áreas de prestação de serviços, bem como 
vantagens proporcionadas por empresas parceiras.

Para mais informações, escreva pelos e-mails 
secretaria@adepom.com.br e adepom@adepom.com.br 
ou ligue para (11) 3322-0333, em São Paulo, e 
 (13) 3273-1100, em Santos.

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Acoes_Agosto_Setembro_2021-1.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Acoes_Agosto_Setembro_2021-1.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Acoes_Agosto_Setembro_2021-1.pdf
https://www.adepom.org.br/classificados/
https://www.adepom.org.br/classificados/
https://www.adepom.org.br/classificados/
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SPPREV: CONFIRA O SPPREV: CONFIRA O 
CALENDÁRIO DECALENDÁRIO DE

 RECADASTRAMENTO  RECADASTRAMENTO 
Com o término da suspensão temporária da obrigatoriedade de recadastramento dos bene-

ficiários do SPPREV que estava em vigor por causa da pandemia de Covid-19,  inativos e 
pensionistas devem ficar atentos ao calendário do procedimento que voltou a ser exigido. Os ani-
versariantes de setembro e os de maio que ainda não haviam se recadastrado tiveram seu prazo 
encerrado no último 21 de outubro, já contando com prazo expandido.

Publicamos a tabela a seguir para, mais uma vez, chamar atenção para as datas estipuladas 
pelo SPPREV, ressaltando que ainda não houve adiamento para os aniversariantes de outubro e 
junho, os quais devem fazer o recadastramento até o fim deste mês.

Ficam dispensados do recadastramento, porém, os beneficiários que aniversariaram de janeiro 
a abril, os quais deverão efetuar o procedimento normalmente em 2022.

A SPPREV elaborou este calendário para evitar aglomerações, de acordo com o mês de aniver-
sário do beneficiário, de modo que a exigência seja atendida sem estresse.

MÊS QUEM DEVERÁ SE RECADASTRAR

Outubro
Aniversariantes de outubro, bem como
aniversariantes de junho que ainda não se
recadastraram em 2021.

Novembro
Aniversariantes de novembro, bem como
aniversariantes de julho que ainda não se
recadastraram em 2021.

Dezembro
Aniversariantes de dezembro, bem como
aniversariantes de agosto que ainda não se
recadastraram em 2021

Inativos e pensionistas que já se recadastraram este ano não precisam repetir o procedimento em 
2021, porque sua situação já está regularizada.

O recadastramento pode ser feito na sede e nos escritórios regionais da SPPREV, mas é preciso 
agendar com antecedência: as ligações são gratuitas de telefones fixos para 0800 777-7738; cha-
madas de celular são tarifadas e devem ser realizadas pelo número (11) 2810-7050.

O procedimento também pode ser efetuado em qualquer agência do Banco do Brasil, sem ne-
cessidade de agendamento. Pensionistas universitários devem realizar o procedimento nos meses 
de janeiro e julho.É importante ressaltar que a não realização do recadastramento, conforme normas 
estabelecidas, causará a suspensão do benefício até que a situação seja regularizada.
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MAIS UMA ASSOCIADA GANHA MAIS UMA ASSOCIADA GANHA 
UM MICRO-ONDAS NO UM MICRO-ONDAS NO 

SORTEIO SEMANAL ADEPOMSORTEIO SEMANAL ADEPOM

A associada ganhadora no Sorteio Semanal 
ADEPOM, realizado no último 22 de outubro, 

é a Cb PM Enedina Alves Nascimento, moradora 
do Parque Edu Chaves, na capital paulista. O seu 
número de matrícula, recebido no ato da associação 
(552), era o mais próximo do número sorteado no 
Globo (556), o qual está em vacância.

O sorteio foi realizado pelo assessor da Presidência 
da ADEPOM, Cel PM Edson, apoiado pelo gerente 
administrativo  Vanderson Castillo, sob fiscalização 
da associada pensionista Lusinete Santos de Olivei-
ra Melo, na companhia de Mayara de Oliveira Melo.

Além de todos os benefícios que nossos associa-
dos já conhecem, dentre eles, o Sorteio Mensal pela 
Loteria Federal, a ADEPOM continuará realizando 
os Sorteios Semanais até o fim de dezembro de 
2021, como ação integrante da promoção “Com a 
ADEPOM, você ganha sempre”.

Os Sorteios Semanais são realizados sempre às 
sextas-feiras, na sede em São Paulo (Rua Dr. Ro-
drigo de Barros, 121, bairro da Luz), dos quais par-
ticipam, automaticamente, todos os associados que 
não estão inadimplentes. Para concorrer, vale o nú-
mero de matrícula cadastrado no ato da associação.

O vencedor é conhecido na hora, pela composi-
ção de algarismos sorteados que forma um núme-
ro de matrícula. Se o sorteado estiver inadimplente, 
aplica-se a regra de aproximação.

Confira as normas do regulamento dos nossos 
Sorteios Semanais clicando no QR Code.

Pela internet, acesse o manual 
neste link:

https://www.adepom.org.br/
wp-content/uploads/2021/08/RE-
GULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-
-BRINDES.pdf

Os prêmios sorteados Os prêmios sorteados 
mês a mês são:mês a mês são:

AGOSTO:         4 smart TVs 40"AGOSTO:         4 smart TVs 40"
                           (todos já sorteadas)                           (todos já sorteadas)

SETEMBRO:   4 home theatersSETEMBRO:   4 home theaters
                        (todos já sorteados)                        (todos já sorteados)

OUTUBRO:     5 micro-ondasOUTUBRO:     5 micro-ondas
                        (quatro já sorteados)                        (quatro já sorteados)

NOVEMBRO:  4 celularesNOVEMBRO:  4 celulares

DEZEMBRO:   5 notebooksDEZEMBRO:   5 notebooks

O Cel PM Edson, assessor da 
Presidência da ADEPOM, realizou 
o sorteio do último 22 de outubro,
fiscalizado pela associada 
Lusinete Santos de Oliveira Melo 
(à direita, na foto), na companhia
de Mayara de Oliveira Melo

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMENTO-DE-SORTEIO-DE-BRINDES.pdf
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AA  Diretoria de Pessoal da PMESP informa que Diretoria de Pessoal da PMESP informa que 
estão abertas as inscrições (desde 25 de ou-estão abertas as inscrições (desde 25 de ou-

tubro último) para a realização de concurso público tubro último) para a realização de concurso público 
destinado a selecionar candidatos, dos sexos mas-destinado a selecionar candidatos, dos sexos mas-
culino e feminino, para preenchimento de 2.700 car-culino e feminino, para preenchimento de 2.700 car-
gos de Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças gos de Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças 
de Polícia Militar.de Polícia Militar.

Com taxa de R$ 57,00, as inscrições serão encer-Com taxa de R$ 57,00, as inscrições serão encer-
radas em 8 de dezembro de 2021. O edital pode ser radas em 8 de dezembro de 2021. O edital pode ser 
acessado neste acessado neste linklink..

A prova de conhecimentos (objetiva e dissertati-A prova de conhecimentos (objetiva e dissertati-
va) está agendada para 6 de fevereiro de 2022, um va) está agendada para 6 de fevereiro de 2022, um 
domingo, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campi-domingo, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campi-
nas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Pre-nas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Pre-
to, Santos, São José do Rio Preto, São José dos to, Santos, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos, São Paulo e Sorocaba.Campos, São Paulo e Sorocaba.

A abertura do concurso público foi autorizada pelo A abertura do concurso público foi autorizada pelo 
Despacho do Governador do Estado de São Paulo Despacho do Governador do Estado de São Paulo 
publicado no publicado no Diário Oficial do EstadoDiário Oficial do Estado (DOE) nº 182,  (DOE) nº 182, 
em 21 de setembro de deste ano.em 21 de setembro de deste ano.

Para ingressar na carreira é necessário ser bra-Para ingressar na carreira é necessário ser bra-
sileiro, ter diploma de conclusão de curso de nível sileiro, ter diploma de conclusão de curso de nível 
médio, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de médio, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 
1,55 m para as mulheres e 1,60 m para os homens e 1,55 m para as mulheres e 1,60 m para os homens e 
carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”.carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”.

Conforme disposto na Lei Complementar Conforme disposto na Lei Complementar 
nº 731/93, com alterações da Lei Complementar nº 731/93, com alterações da Lei Complementar 
nº 1.350/19, a remuneração básica inicial para o car-nº 1.350/19, a remuneração básica inicial para o car-
go de Soldado PM de 2ª Classe é de R$ 3.360,33.go de Soldado PM de 2ª Classe é de R$ 3.360,33.

AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL:AUXÍLIO NATALIDADE E FUNERAL:
APOIO NA HORA CERTAAPOIO NA HORA CERTA

Você sabia que papais e mamães associados 
à ADEPOM podem comemorar o nascimento 

dos seus filhos ainda com mais alegria, em razão da 
ajuda financeria que recebem da nossa associação? 
Trata-se do Auxílio Natalidade, que prevê o paga-
mento correspondente ao valor de 10 mensalidades 
ao beneficiário ao nascimento de cada filho. Mas, 
atenção, o benefício é concedido em até 12 meses 
de vida da criança e há carência de um ano a contar 
a partir da data de associação.

Também na morte do associado titular ou do seu 
dependente, ofertamos apoio por meio do Auxílio 
Funeral, que corresponde ao pagamento no valor de 10 
mensalidades ao beneficiário, sob carência de um ano.

O associado Marcelo S. Vasconcelos (à direita na 
foto acima) recebeu, em 2021, por intermédio do ge-
rente administrativo da ADEPOM, Vanderson Cas-
tillo, além do Kit Natalidade, que inclui a primeira 
banheira, fraldas e outros itens, o Auxílio Natalidade, 
em comemoração ao nascimento do seu filho.

PMESP REALIZA CONCURSOPMESP REALIZA CONCURSO
 PARA SD PM 2ª CLASSE PARA SD PM 2ª CLASSE

Vem com a gente porque com a ADEPOM, 
você ganha sempre!

https://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/1.-Edital-no-DP-2.321.21-Sd-PM-2a-Cl-versao-final-DOE.pdf
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GOVERNADOR HOMENAGEIA
POLICIAIS NOTA 10 NO 

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

O Governador João Doria e o Secretário da 
Segurança Pública, general João Camilo Pires de 
Campos, homenagearam 15 Policiais Militares, 
10 Civis e 4 Técnico-científicos do estado de São 
Paulo, no último 20 de outubro, com o certificado 
“Policial Nota 10”.

 “Temos a melhor Polícia do Brasil. São anos 
de treinamento, aprimoramento e execução de ta-
refas. Por isso, São Paulo é referência nacional e 
internacional”, declarou o Governador Doria, du-
rante a solenidade realizada no Palácio dos Ban-
deirantes, conforme divulgado pela sua assesso-
ria de imprensa.

 Os casos que geraram destaques aos profis- 
sionais envolvem salvamento de criança engasga-
da, resgate de vítima de incêndio, prisão de autor 
de violência contra mulher, detenção de suspeito 
envolvido em roubo de carga com retenção de víti-
ma e tentativa de roubo a carro forte.

Em sua 16ª edição, a iniciativa, criada pela 
Secretaria da Segurança Pública, tem como obje-
tivo reconhecer e estimular o bom trabalho policial 
em todo o Estado de São Paulo.

Confira os destaques da PMESP
–  O Sd PM Caio Luiz Modesto Lima e o 1º Ten 

PM Simone de Oliveira Martins, do 1° BPTran, que 
juntos abordaram e detiveram um homem que tentava 
abusar sexualmente de uma mulher, no centro de São 
Paulo, no início de janeiro.

– O Sd PM Leonardo Lincoln de Lemos e os Cabos 
PM Amaury Chaib Siqueira Cabral, Minervino Neto 
Ribeiro de Souza e Wellington Rodrigues de Amorim, 
do 4° Baep. Em abril do ano passado, a equipe recu-
perou uma carga e libertou a vítima que era mantida 
em cárcere.

– Os Cabos PM Erik Dias Ferreira e Marcia dos 
Santos Graciano, que atuam na sede da Secretaria 
da Segurança Pública. Eles estavam de serviço no 
posto da Garagem quando, no dia 12 de agosto, aten-
deram uma ocorrência de recém-nascido engasgado.

– Os Soldados Douglas Ramos da Silva e Rafael 
Augusto Silva Martinez, Cabos Edson Medeiros Faus-
tino, Daniel Luiz dos Santos Junior, Samuel Rodrigues 
Nunes e Simone Ferreira de Oliveira Silva e o 2º Sgt 
Carlos Aparecido Vasconcellos Junior, que fazem par-
te do 12º Grupamento de Bombeiros (GB), já extinto. 
Em maio de 2020, eles resgataram uma pessoa em 
um incêndio, ocorrido em Lins.
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos 

defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em ações 
contra a Fazenda 

Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

finanças e
 serviços

 

Declaração de
 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Apartamentos na
Praia 

Grande
Restaurante 

self service com
 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

